DAI HOC QUOC GIA
THANH PHO HO CHI MINH
TRUONG DAI HOC QUOC TE

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
cIp—Trdo—Hnh phüc

So: 83/QDDHQT

Thânh phá Ho ChI Minh, ngày 19 lháng 9 näm 2019

QUYET DNH
V vic m& ngành dào tio trInh d tin si ngành K5 thut Y sinh
HIEU TRU'ONG TRU'O'NG BA! HQC QUOC TE
Can ci.r Quyêt djnh so 260/2003/QD-TTg ngày 05 tháng 12 närn 2003 cüa Thu
tuóng ChInh phü v vic thành 1p truOng Dai h9c Quc th thuc Dai h9c Quc gia
Thành pM Ho ChI Minh;
Can cir Quyét djnh s 867/QD-DHQG ngãy 17 tháng 8 näm 2016 cüa Dti h9c Quôc gia
Thành phô Hi ChI Minh ye vic ban hành Quy chê t chtrc và hoat dng cüa Trixng Dai h9c
thành viên và khoa trirc thuc Dai h9c Quôc gia Thành phO Ho ChI Minh
Can cr Quyet djnh s 261/QD-DI-IQG-TCCB ngày 05 tháng 4 nam 2010 cUa Giám doe
Dai hçc Qu6c gia Thành pM H ChI Minh v vic ban hãnh Quy djnh thrc hin quyn tir chü,
tr chju trách nhiêrn dôi vci các tmng dii hQc thành viên;
Can cü Quyêt djnh so 192/QD-DHQT-DTSDH ngày 26 tháng 3 näm 2018 cüa
Hiu trung tniO'ng Dai hQc QMc t v vic ban hành Quy dlnh ma ngành dào tao Sau
Dai hoc;
Can ctr Quyt djnh s 984/QD-DHQT-DTSDH ngày 28 tháng 12 nãm 2018 cüa
Hiu trumg tru?mg Dai hçc QMc t v vic ban hành Quy djnh t6 chiirc và quân 1 dào
tao trInh d tin Si;
Can ctr Thông tu so 07/201 5/TT- BGDDT ngày 06 tháng 4 nãrn 2015 cCia B Giáo
diic va Dâo t?o v vic ban hành quy dlnh v kMi hscmg kin thüc ti thiu, yéu cu ye
nang hrc ma ngrai h9c dat duc sau khi tot nghip dôi vOi rn6i trinh d dào tao ccia giáo
diic dai hçc và quy trInh xây dçrng, thrn dinh, ban hãnh chxung trInh dào tao trInh d dai
hQc, thac Si, tiên Si;
Can c(r Thông nr s 09/2017/TT-BGDDT ngày 04 thãng 4 nam 2017 cña B Giáo
dc va Dào tao v quy djnh diu kiên, trmnh tir, thu tVc ma nganh hoac chuyên nganh dào
tao và dInh chi tuyn sinh, thu hôi quyêt djnh ma nganh hoc chuyên ngành dào tao trInh
d thac si, trInh d tin Si;
Can ca Thông tu sO 06/20 1 8/TT- BGDDT ngày 28 thang 2 näm 2018 cüa B Giáo
dc vã Dão tao v vic quy djnh v vic xác djnh chi tiêu tuyn sinh trInh d trung cp,
cao ding các ngành dào t?o giáo viên; trInh d dai h9c. thac si, tiën Si;
Can cir Thông tu sO 01/2019/TT- BGDDT ngày 25 tháng 2 nãm 2019 cüa B Giáo
dc va Dào tao v vic süa di, bO sung mt s diu cüa Thông tu sO 06/2018/TTBGDDT ngày 28 tháng 02 narn 2018 cüa B truang B Giáo diic vã Dào tao ban hãnh

Quy djnh v vic xác djnh chi tiêu tuyn sinh trmnh d trung cap, cao dang các ngành dào
tao giáo viên; trInh d dai h9c, thac Si, tiên Si;
Can cir d an ma ngành dão tao trInh d tin si K thut Y sinh cüa tnrang Dai h9c
Quc t dInh kern cong van s 734/DHQT-DTSDH ngày 04 thang 9 näm 2019 cüa
tru'ng Dai hQc Qu6c t;
Can CU Cong van s 1619/DHQG-SDH ngãy 10 thang 9 nam 2019 cUa Giám dc
Di h9c Qu& gia Thành phô Ho ChI Minh v ViC dong cho truang Dai h9c Qu& tê ma
ngành dào tao trInh d tin si nganh K thut Y sinh;
Xét d nghj cüa Hi dng Khoa hc Dào tao nhà trung và Truang phông Dào tao
Sau Dai hQc,
QUYET DNH:
Diu 1. Nay ma ngành dào tao trInh d tin si ngành K thut Y sinh, ma ngành
dào tao 9520212 tai tnrang Dai h9c Quc t - Di hpc Quc gia Thành ph H ChI Minh
(DHQG-HCM).
Diêu 2. Viêc xác djnh chi tiêu tuyn sinh, t chirc tuyn sinh, t chirc dào tao, dánh
giá kt qua h9c tp và cp bang t& nghip thirc hin theo quy djnh hin hành cüa BO Giáo
diic và Dào tao, DHQG-HCM và tru&ng Di hc QU6C tê.
Diu 3. Quyet djnh nay có hiu 1irc k tir ngây k.
Diu 4. Truâng phOng Dào tao Sau Dai h9c, Truâng Khoa K thut Y sinh Va
Truâng các phOng chirc näng có lien quan chju trách nhim thi hành quyt djnh này./.c
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Noi nhçIn:
- Nhtr diu 4;
- B Giáo duc và Dao tao (de báo cáo);
- DHQG-HCM (dé báo cáo);
- Ban Giám hiêu (dê biét);
- Trung tam Djch vv Cong ngh Thông tin (dê thông báo);
- Luu VT, DTSDI-1.

HIU TR1X€NG

Trãn Tién Khoa

